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Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 01 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 
 

 Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo 

tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ, ngày 22 tháng 01 năm 2021. 

Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Thành phần: Trân trọng kính mời 

* Đại biểu cấp tỉnh:  

- Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (kính mời chủ trì); 

- Đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy (kính mời chủ trì); 

- Đồng chí Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;   

- Đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc tỉnh;   

- Đại diện lãnh đạo: Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, ; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh: Thông tin và Truyền thông; 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trường Chính trị Trần Phú; Trường Đại học Hà 

Tĩnh; Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật; Hội Nhà báo; Hội Liên hiệp Văn 

học - Nghệ thuật tỉnh; 

- Trưởng các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng phòng Tổng 

hợp - Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

*  Đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu: 

- Đại biểu trí thức tiêu biểu (Những đại biểu có học hàm, học vị, danh hiệu: 

Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân: Giao 

Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh tin mời); 10 văn nghệ sỹ tiêu biểu 

(Giao Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh lựa chọn, tin mời), 05 nghệ nhân 

tiêu biểu (Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn, tin mời) đang sinh 

sống và công tác trên địa bàn tỉnh; 



- Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, Trưởng các phòng và 05 nhà báo 

tiêu biểu của Báo Hà Tĩnh (Giao Báo Hà Tĩnh lựa chọn, tin mời); Giám đốc, 

Phó Giám đốc, trưởng các phòng và 05 nhà báo tiêu biểu của Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh (Giao Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh lựa chọn, tin mời); 

- Tổng biên tập, thư ký ban biên tập các tạp chí: Khoa học, Hồng Lĩnh, 

Văn hóa; các đặc san: Thông tin - Tư tưởng, Hà Tĩnh - Người làm báo; đại diện 

lãnh đạo: Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Trang Thông tin điện tử Đại biểu 

nhân dân tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh;   

- Trưởng Văn phòng đại diện, đại diện phóng viên thường trú các báo 

Trung ương, tỉnh bạn có thông báo hoạt động trên địa bàn Hà Tĩnh (Giao Sở 

Thông tin và Truyền thông tin mời). 

Đề nghị:  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị báo cáo tình hình hoạt động của đội 

ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 

2021; tham mưu bài phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy; chủ trì, phối hợp với 

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện đảm 

bảo phục vụ buổi gặp mặt. Tổng hợp danh sách đại biểu dự buổi gặp mặt. 

- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị báo cáo công tác xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của 

tỉnh năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ buổi gặp mặt.  

- Các đơn vị lựa chọn, tin mời các đại biểu thuộc đơn vị mình, gửi danh 

sách trích ngang của các đại biểu về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua địa chỉ Email 

btgtu@hatinh.dcs.vn trong ngày 18/01/2021; mỗi đơn vị giới thiệu 2-3 đại biểu 

phát biểu tại buổi gặp mặt.  

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát  thanh - Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự, đưa tin.  

  

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, 

- Văn phòng Tỉnh uỷ, 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,  
- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị VPTU (phối hợp bố trí), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

   T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Đình Thuyên 
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